
Kiitos, että olet valinnut laadukkaan Fenix tuotteen. Tässä käyttöohjeessa olevat käyttöä ja turvallisuutta koskevat ohjeet auttavat
sinua hyödyntämään tuotetta mahdollisemman tehokkaasti. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Hävitä 
pakkausmateriaalit asianmukaisesti.

Tuoteominaisuudet
•Luminus SST40 valkoinen ja punainen LED.

•Toimii 1 x 18650 Li-ion akulla (sisältyy) tai 2 x CR123A paristolla.

•Yksinkertainen käyttää yhdestä isokokoisesta painonappikytkimestä

•Helppo ja nopea magneettilataus

•Jäljellä olevan virran ja latauksen merkkivalot

•Magneettinen kantaosa, voidaan kiinnittää lähes kaikille metallipinnoille

•Valmistettu laadukkaasta T6-luokan alumiinista, ja PC-materiaalista (kiinnitysosa).

•Tasavirtateknologia, pitää valotehon tasaisena.

•Käänteisen paristopolarisaation suojauspiiri

•Älykäs viimeisen käyttötilan muistitoiminto.

•Mitat: 101 x 46 x 36 mm

•Paino: 99,6 g (ilman akkuparistoa)

Valaisimen käyttö
PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ
Valaisimen ollessa suljettuna, paina ja pidä käyttökytkintä pohjassa 0,5 sek. Valaisin kytkeytyy päälle viimeksi käytettyyn 
kirkkaustilaan (vain valkoisen valon käyttötila).
PUNAINEN VALO
Valaisimen ollessa suljettuna, paina ja pidä käyttökytkintä pohjassa 1,2 sek. Valaisin kytkeytyy punaiseen käyttötilaan sen 
alimmalla kirkkaustilassa.
Sulje lamppu pitämällä käyttökytkintä pohjassa 0,5 sek.

Kirkkaustilojen käyttö
Valkoisen valon tila: paina lyhyesti käyttökytkintä siirtyäksesi eri kirkkaustiloihin seuraavassa kiertävässä järjestyksessä: Eko → 
Matala → Keski → Korkea → Turbo.
Punaisen valon tila: paina lyhyesti käyttökytkintä siirtyäksesi eri kirkkaustiloihin seuraavassa kiertävässä järjestyksessä: Matala 
→ Keski → Vilkku.

Siirtyminen valkoisen ja punaisen käyttötilan välillä
Valaisimen ollessa päällä, paina ja pidä käyttökytkintä pohjassa 1,2 sek siirtyäksesi valkoisen tai punaisen käyttötilan välillä.

Viimeisen käyttötilan muistitoiminto

Tässä valaisimessa on viimeisen käyttötilan muistitoiminto (ei koske punaisen valon käyttötilaa). Valaisin syttyy palamaan 
viimeksi käytetyssä kirkkaustilassa kun se kytketään uudelleen päälle (vain valkoisen valon käyttötila).

Näppäinlukko
NÄPPÄINLUKON KYTKEMINEN: Valaisimen ollessa suljettuna, paina kaksikertaa käyttökytkimestä. Valaisin vilkuttaa valkoista 
valoa kolme kertaa. Tämä kertoo, että valaisimen käyttökytkimet ovat nyt lukittu.
NÄPPÄINLUKON AVAUS Valaimen ollessa lukittuna, paina käyttökytkimestä kaksi kertaa jolloin sen valo vilkkuu kolme kertaa ja
lopuksi valaisin siirtyy alhaisimpaan käyttötilaan. Näppäinten lukitus on nyt poistettu.
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Fenix ARB-L18 sarja 18650 3,6V Suositus
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Ladattava akkuparisto (Li-ion) 16340 3,7V Ei sovellu

Ladattava akkuparisto (Li-ion) 18650 3,6/3,7V
Soveltuu, noudata 

varovaisuutta

Ladattava akkuparisto (LiFePO4) 16340 3,2V Soveltuu

Ladattava akkuparisto 

(LiFePO4)
18650 3,2V Ei sovellu

*18650 Li-ion akut ovat erityisen tehokkaita ammattikäyttöön tarkoitettuja virtalähteitä ja 
tämän vuoksi niitä tulee käsitellä noudattaen erityistä varovaisuutta. Laadukkaat 
suojausominaisuuksilla varustetut akut vähentävät akkujen oikosulku, vaurioitumis- ja 
räjähdysvaaraa. Suosittelemme käyttämään suojapiirillä varustettuja Fenix ARB-L18 
sarjan akkuja.

Akun/pariston vaihto
1.Kierrä paristokorkki auki.

2.Laita akku / paristo plus-napa (+) edellä paristokoteloon.

3.Kierrä paristokotelon korkki takaisin paikalleen.

4.Testaa valaisimen toiminta.

Valaisimen lataus
Tässä valaisimessa on tehokas magneettilataus. Liitä mukana toimitettu USB-latauskaapeli virtalähteeseen. Liitä johdon 
magneettinen latauspää valaisimen valaisinosassa sijaitsevaan latausliittimeen. Latauskaapeli liittyy latausliittimeen itsestään ja 
lataus alkaa.
Huomio:

1.Otsalamppua voidaan käyttää myös latauksen aikana. Ota huomioon, että latausaika pitenee mikäli lamppua 
käytetään latauksen aikana.

2.Lamppu latautuu tyhjästä täyteen noin 4 tunnissa käytettäessä Fenix ARB-L18-3500 akkuparistoa.

3.Lataa lampun akkuparisto aina neljän kuukauden välein säilyttääksesi akkupariston paras mahdollinen toimintakyky.

4.Latauskaapelissa oleva merkkivalo ilmaiseen latauksen etenemisen seuraavasti: jatkuva punainen valo: akku 
latautuu, jatkuva vihreä valo: lataus on suoritettu.



Jäljellä olevan varaustilan näyttö
Valaisimen ollessa suljettuna, paina lyhyesti käyttökytkimestä. Käyttökytkimen keskikohdalla oleva LED-merkkivalo palaan 3 sek.
ajan ja näyttää akkupariston jäljellä olevan virtamäärän seuraavasti:

•Jatkuva vihreä valo: 100% - 85%, täysivaraus

•Vilkkuva vihreä valo: 85% - 50%, riittävä varaus

•Jatkuva punainen valo: 50% - 25%, alhainen varaus

•Vilkkuva punainen valo: 25% - 1%, heikko varaus, Lataa akku tai vaihda paristo.

Huomio: jäljellä olevan virtamäärän näyttötoiminto toimii ainoastaan käytettäessä 18650 Li-on akkua. Valaisin voidaan laittaa 
päälle kesken jäljellä olevan virtamäärän näyttämisen.

Automaattiset toiminnot

Lämpötilavalvonta
Valaisin lämpenee voimakkaasti kun sitä käytetään pitkiä aikoja. Tämä on normaalia. Valaisimen lämpötilan noustessa yli 65°C, 
valaisimen tehoa alennetaan automaattisesti. Lämpötilan laskiessa valaisin nostaa asteittain tehon takaisin alkuperäiseen 
tehotilaan.

Käyttö ja hoito
•Älä pura valaisimen sinetöityä valaisinosaa. Valaisimen vaurioitumisvaara, takuun mitätöinti.

• Jos valaisinta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot / akku, koska muuten on olemassa akkujen/pariston 
vuotamisvaara ja valaisimen vaurioitumisvaara.

•Kierrä paristokorkin kierrekorkkia puolikierrosta auki, estääksesi valaisimen kytkeytymisen päälle kuljetuksen aikana.

•Lataa akkuparisto täyteen vähintään neljän kuukauden välein säilyttääksesi sen toimintakunnon.

•On täysin normaalia, että valaisimen O-rengastiiviste ja USB-latausportin suojatiiviste kuluvat käytön aikana. Mikäli 
tiivisteet ovat kuluneet, vaihda ne uuteen varmistaaksesi valaisimen vesitiiviys.

•Puhdista säännöllisin välein valaisimen kontaktipinnat epäpuhtauksista, etenkin silloin mikäli valaisin välkkyy tai ei 
syty. Useat syyt voivat johtaa valaisimen vilkkumiseen tai toimimattomuuteen kuten
Syy A: akku tulee ladata tai paristo vaihtaa
Ratkaisu: lataa akku tai vaihda paristot. Varmista akun/pariston oikea asennussuunta.
Syy B: Kierteet, PCB piirin pinta tai muut kontaktipinnat ovat likaantuneet

•Ratkaisu: Puhdista kontaktipinnat nukkaamattoman liinan ja alkoholipitoisen puhdistusnesteen avulla.

•Mikäli et saa ongelmaa ratkaistua yllämainittujen toimenpiteiden avulla, ota yhteyttä jälleenmyyjään valaisimen 
korjaamiseksi tai vaihtamiseksi takuun puitteissa.

Toimitussisältö
HM61R otsalamppu, ARB-L18-3500 ladattava Li-on akkuparisto, magneettilatausjohto, otsapanta, päälakipanta, otsapannan 
liitoslevy, vaihdettava O-rengastiiviste, käyttöohje

Takuu
Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden 
vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä.
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